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La temporada de La Villarroel arrenca demà 16 de setembre amb l'estrena en català de Marits i
Mullers, projecte i direcció de Àlex Rigola basat en el guió de la pellícula Husbands and Wives, de
Woody Allen. L'espectacle, coproducció de La Villarroel amb el Teatro de la Abadia, es va estrenar
a Madrid en castellà l'any 2013, també dirigit per Rigola. Després d'haver rebut moltes alegries, el
director l'ha volgut "portar a casa i remuntar-la en català amb uns altres intèrprets, actors meus,
gent que ja ha treballat molt amb mi i en qui confio", diu Rigola. Són Andreu Benito, Joan Carreras,
Sandra Monclús, Alba Pujol, Lluís Villanueva i, Mònica Graenzel, la única que s'estrena amb el
director. En cartell fins al 18 d'octubre.

Puntualitzaré que el titular no és exacte: no hi ha tresillo. L'escenografia la composen uns quants
sofàs disposats com un rectangle a l'escenari ribetejant-lo, amb una taula al mig i el públic a dues
bandes. Com que sobren sofàs, una petita i afortunada quantitat d'espectadors pot adquirir
entrades per compartir l'escenari amb els artistes. "El sofà és un bon lloc per reflexionar, per a mi
és l'espai que defineix més la parella. Potser al principi és el llit, però quan ja baixa l'adrenalina, és
el lloc per pensar, per parlar, l'element d'evasió... Fins i tot per evadir-te de la parella." Si voleu
viure l'experiència... asseguren que només compartiu casa, no us faran fer res!

El projecte neix quan Rigola va anar a veure la pellícula, fa molts anys encara la protagonitzava la
Mia Farrow!- i va quedar atrapat: "Vaig pensar: no vull saber més d'aquesta història ni si és el que
m'espera. 20 anys després sé que és el que hi ha. Crec que és la millor de Woddy Allen, no li ha
passat el temps, toca temes filosòfics d'una manera planera, té humor... L'Allen, en un moment en
què tenia una bona pilota al cap, va posar sobre la taula totes les possibilitats que coneix sobre la
vida en parella", diu. Curiosament, just després d'estrenar la pellícula, Allen es va separar de Mia
Farrow per anar a viure amb la seva fillastra Soon-Yi. Segons Allen, aquest episodi està
intrínsecament reflectit al film.

L'ARGUMENT, COM LA VIDA

L'Andreu, escriptor i professor de literatura, i la seva dona Mònica, que treballa en una revista d'art,
no poden creure's que els seus millors amics, la Sandra i el Joan, aparentment una parella
perfecta, hagin decidit separar-se. A partir d'aquesta notícia, la parella comença a plantejar-se si el
seu matrimoni es basa en una relació realment sòlida. Aquest és el plantejament, però hi ha
moltes capes: "De la vida en parella ningú no en parla massa, tens el que hi ha a casa i el que t'ha
donat la ficció.Tots parlen del principi i del final, però mai de quan portes 10 o 15 anys amb la
mateixa parella. És una etapa poc vista i això fa que iniciem relacions sense back round", planteja
Rigola. I continua: "Woody proposa reflexions, i nosaltres hem fet que els personatges facin servir
els espectadors de terapeutes. S'obren a ells, per això hem creat aquest espai que proporciona un
contacte i una proximitat molt especial."

ELS PERSONATGES

Cada personatge conserva el seu nom. La història arrenca quan en Joan (Carreras) i la Sandra
(Monclús), anuncien la seva separació. És tan impensable, que els seus amics l'Andreu (Benito) i
la Mònica (Glaenzel), una parella feliçment casada, comença a plantejar-se si són tan feliços com
pensen. Mentrestant, en Joan i la Sandra, que se senten molt alliberats, intenten tornar al mercat



però ja no ho saben fer: "Després de la ruptura, la Sandra intenta convences que ha fet una gran
cosa, un alliberament positiu i lluminós. Intenta tenir amants en Lluís i en Villanueva- però ha
perdut la pràctica de lligar... Fa pensar molt, et porta a llocs molt interessants!", diu la Monclús. Per
la seva banda: "En Joan comença a buscar experiències noves, que no tenen res a veure amb
una dona. Emprèn un viatge i s'equivoca, ja que és una lluita per no estar sol. Es toquen fibres
molt diferents!", apunta Carreras.

En Villanueva fa dos personatges: un es diu Lluís i l'altre, Villanueva: "Jo arribo més tard, en el
moment en què la parella ja està aguantant envestides. Un és un tio molt culte i l'altre menys, tots
dos volen seduir la Sandra", explica. L'Andreu, en canvi, coneix l'Alba, una alumneta de la Uni.
Villanueva explica que darrere la història, hi ha un record a Mahler, quan descobreix que la seva
dona de 30 anys ell en té 50- té un amant jove de 26 anys. "Això demostra que Woody Allen no
escriu perquè si, es documenta, fila molt prim... Però no ho explica!"

EL MUNTATGE

Mònica Glaenzel ens parla del muntatge: "És tota una experiència. No sortim mai d'escena, quan
actuen els companys, tu seus i t'ho mires, asseguda al costat dels espectadors. De vegades sóc la
Mònica actriu i de vegades, el personatge. És molt interessant observar els espectadors, com
riuen, com fan cara de conèixer la situació. Jo encara no sé si puc riure com ells."

Rigola assegura que, malgrat ser el mateix text, t'oblides de Woody Allen de bon començament:
"Hem fet una adaptació, una reducció de petits personatges i l'hem portat al llenguatge del teatre
ja que està escrit per al cinema. Però els actors no s'assemblen de res. Primer, no fan cap imitació
dels de la pellícula i, sobretot, el personatge de Woody Allen el fa l'Andreu Benito, que té un cos
ben diferent. També emprem noms i referències de Barcelona perquè queda més proper. Però hi
ha tota l'essència." Assegura que "Woody Allen és tan potent com escriptor, que tan és que faci el
personatge ell com el Benito. El protagonista és un escriptor en crisi de parella, com ho estava ell
mateix. Fa moltes capes, és un joc molt gran que pots llegir vàries vegades. Allen és un gran
clàssic del s. XX. M'interessa poc el que ha fet el s XXI", conclou Rigola.


